Proiectul „Combaterea Criminalității și Corupției”
Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

PREZENTARE PROIECT

Proiect implementat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în
parteneriat cu Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Criminalității
Organizate și Terorismului finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în
cadrul Programului „Justiție”. Va contribui la îmbunătățirea capacității Ministerului Public
de a lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, prin măsuri de dezvoltare a
capacității profesionale și tehnice.
Beneficiar proiect : Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Ministerul
Public)
Parteneri proiect : Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată și Terorism.
Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității Ministerului Public în privința
combaterii criminalității (inclusiv a corupției și crimei organizate din toate domeniile), ceea
ce va contribui la întărirea, în ansamblu, a statului de drept și a capacității sistemului
judiciar.
Obiectivul specific: Întărirea capacității Ministerului Public de a lupta împotriva
criminalității și corupției
Rezultate urmărite: Analiza necesarului de resurse în vederea bunei desfășurări a
investigațiilor de natură financiară
Vor fi organizate peste 40 de seminarii de pregătire profesională pentru procurori, ofițeri de
poliție judiciară și specialiști, printre temele abordate găsindu-se combaterea criminalității
organizate și a traficului de migranți, combaterea fraudei în achizițiile publice, combaterea
micii corupții și a criminalității în domeniul mediului înconjurător, combaterea evaziunii
fiscale și a criminalității economico-financiare. De asemenea, procurorii și ofițerii de poliție
judiciară vor beneficia de formare profesională în domeniul tehnicilor de audiere și al muncii
în echipă.
În urma acestora, vor fi elaborate: un ghid de bune practici având ca subiect infracțiunile
gulerelor albe și un ghid privind comunicațiile și tehnicile de audiere.
Se vor elabora ghiduri de bune practici în materiile abordate la seminarii, aceste ghiduri fiind
ulterior distribuite către unitățile de parchet din teritoriu.
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În vederea dotării unităților de parchet cu infrastructură nouă, se vor achiziționa
echipamente tehnice.
Grup țintă: Aproximativ 900 procurori din cadrul Ministerului Public, D.N.A, D.I.I.C.O.T. și
din cadrul unităților de parchet de pe lângă curțile de apel din țară, specialiști care își
desfășoară activitatea împreună cu procurorii, ofițeri de poliție și alte categorii de personal
implicate în sistemul judiciar.
Bugetul total: 4.250.000 euro, sumă ce reprezintă 100% grant aferent proiectului
Buget gestionat de DNA: 849.320 EUR, 100% fonduri externe nerambursabile
Activități gestionate la nivelul DNA: organizarea a zece seminare de pregătire
profesională în domeniul comunicării pentru un număr total de 150 de persoane din cadrul
DNA și, respectiv, achiziția de echipamente IT și aplicații software destinate îmbunătățirii
colaborării și lucrului în echipă în cadrul DNA.
Data intrării în vigoare a contractului: 27.11.2018
Durata de implementare: 36 de luni
Context proiect: Mecanismul Financiar Norvegian reprezintă contribuția Regatului
Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și
la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele beneficiare. Acest mecanism de finanțare a
fost stabilit în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele
membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.
Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare
specifice și domeniile, obiectivele și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar
în parte. Programul “Justiție“ din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021,
este gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, în parteneriat
cu Ministerul Justiției din Norvegia, Administrația Instanțelor din Norvegia, Directoratul
Serviciilor Corecționale Norvegiene, precum și Consiliul Europei. Programul contribuie la
consolidarea statului de drept prin măsuri care vizează:






consolidarea capacității sistemului penitenciar și de probațiune din România
îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi
îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la
Istanbul privind combaterea violenței domestice și de gen
îmbunătățirea aplicării conceptelor juridice europene de către sistemul judiciar român
creșterea capacității Ministerului Public de combatere a crimei organizate și a
corupției
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Valoarea programului este de 52.941.176 euro (45.000.000 euro Granturi Norvegiene și
7.941.176 euro cofinanțare din bugetul național).
Website-ul dedicat al Programului, gestionat de Operatorul de Program, este
norwaygrants.just.ro.
Website-ul dedicat Proiectului „Combaterea criminalității și corupției” este www.combatcrime.ro.
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